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ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง  การออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยสําหรับสินค้าพืชผักสดไปสหภาพยุโรป   

นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส 
 

 

ด้วยประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ  (International  
Plant  Protection  Convention : IPPC)  ซ่ึงตามอนุสัญญาดังกล่าวกําหนดให้ประเทศสมาชิก 
ต้องกําหนดมาตรการต่าง ๆ  เพื่อป้องกันมิให้โรคและศัตรูพืชแพร่ระบาดเข้าไปในประเทศสมาชิก   
และประเทศไทยได้รับการแจ้งเตือนจากสหภาพยุโรป  นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิสเก่ียวกับการตรวจพบ
ศัตรูพืชและสารตกค้างปนเป้ือนไปกับสินค้าพืชของประเทศไทยที่ส่งไปสหภาพยุโรป  เป็นระยะ ๆ   
ตั้งแต่ปี  ๒๕๔๙  จนกระทั่งปัจจุบัน  เป็นจํานวน  ๗๑๕  ครั้ง  ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ   
จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว   

ดังนั้น  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าว  และป้องกันมิให้สหภาพยุโรประงับ   
การนําเข้าสินค้าพืชจากประเทศไทย  กรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานที่มีอํานาจกํากับดูแล   
การส่งออกสินค้าพืชผัก  ตามพระราชบัญญัติกักพืช  พ.ศ.  ๒๕๐๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  และพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ขอ้ ๑ กรมวิชาการเกษตรจะออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยสําหรับ
สินค้าพืชผักสด  จํานวน  ๕  กลุ่ม  ๑๖  ชนิด  ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  ที่จะส่งไปสหภาพยุโรป  
นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส  ต่อเม่ือผู้ ส่งออกได้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมพิเศษการส่งออกผัก 
และผลไม้สดไปสหภาพยุโรป  นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส  แนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้  ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่  ๑๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
จิรากร  โกศัยเสวี 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



 
รายช่ือพืช ๕ กลุม่ ๑๖ ชนิด 

แนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เรื่อง ชะลอการออกใบรบัรองสุขอนามัยพืชและใบรบัรองสุขอนามัยสําหรบัสินค้าพืชผกัสดไปสหภาพยุโรป 

นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส 
------------------------------------- 

 
๑. พืช Ocimum spp. ได้แก่ กะเพรา  โหระพา แมงลัก ย่ีหร่า    
๒. พืช Capsicum spp. ได้แก่ พริกหยวก พริกช้ีฟ้า พริกข้ีหนู  
๓. พืช Solanum melongena ได้แก่ มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือม่วง มะเขือเหลือง  

มะเขือขาว มะเขือข่ืน 
๔.   พืช Momordica charantia ได้แก่ มะระจีน มะระข้ีนก 
๕.   พืช Eryngium foetidum ได้แก่ ผักชีฝรัง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มาตรการควบคุมพิเศษการสง่ออกผักและผลไมส้ด 
ไปสหภาพยุโรป นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิสแนบท้ายประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เรื่อง ชะลอการออกใบรบัรองสุขอนามัยพืชและใบรบัรองสุขอนามัยสําหรบัสินค้าพืชผกัสดไปสหภาพยุโรป 
นอร์เวย์และสมาพันธรัฐสวิส 

--------------------------------------------- 
๑. ผู้ส่งออก/โรงคัดบรรจุ ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้สดไปยังสหภาพยุโรป นอร์เวย์และ

สมาพันธรัฐสวิส ที่กลุ่มประสานการตรวจรับรองมาตรฐาน สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าพืช  

๒. ผลผลิตพืชต้องมาจากแปลงเกษตรกรเครือข่ายของโรงคัดบรรจุ โดยโรงคัดบรรจมุกีารจดัการทีส่ามารถ
มั่นใจได้ว่ามีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเกี่ยวกับการดูแล ควบคุม การจัดการแปลงพืชใน
เรื่องสารเคมีที่อนุญาตให้ใช้ สารเคมีที่ห้ามใช้  การปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย์ และการควบคุมศัตรูพืช 
ตลอดจนเอกสารการบันทึกต่างๆ โดยส่งหลักฐานแสดงการเป็นเกษตรกรเครือข่าย ดังต่อไปน้ี 

๒.๑ จัดทําสรุปรายช่ือชนิดพืช รายช่ือเกษตรกร รหัสแปลงเกษตรกร แผนการปลูก และ
ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ผลผลิตพืชต่อพื้นที่ปลูก ตามแบบบัญชีรายช่ือพืชและเกษตรกร 

๒.๒ สําเนาใบรับรองแปลงการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช    
(GAP)  (ถ้ามี) 

๒.๓ แผนและผลการควบคุมการจัดการแปลง บันทึกการตรวจเยี่ยม/ตรวจติดตามแปลง
เกษตรกรทุกแปลงโดยระบุกิจกรรม ความถ่ี ให้ครอบคลุมความปลอดภัยด้าน
เช้ือจุลินทรีย์และสารพิษตกค้าง รวมถึงศัตรูพืช 

๒.๔ เอกสารสัญญาระหว่างเกษตรกรกับโรงคัดบรรจ ุ(Farm Contract)  
๓. โรงคัดบรรจุต้องได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานโรงงานผลิต 

สินค้าพืชตามมาตรฐานหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (GMP)โดยมีการประยุกต์ใช้
ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ในข้ันตอนการควบคุมกระบวนการ
ผลิตจากกรมวิชาการเกษตรหรือมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรยอมรบั โดยใหส้่งหลักฐานแสดงระบบ  
การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ได้แก่ 

๓.๑ สําเนาใบรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืชตามมาตรฐานโรงงานผลิตสนิค้าพชืตามมาตรฐาน
หลักปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (GMP) 

๓.๒ แผนการผลิตพืช และกําลังการผลิตพืชต่อวัน/สัปดาห์/เดือน  
๓.๓ แผนและผลการควบคุมระบบคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าทุกพืช ต้ังแต่  

การรับวัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยระบุกิจกรรม ความถ่ี และแสดงเอกสาร 
การทวนสอบระบบการควบคุมด้านเช้ือจุลินทรีย์และสารพิษตกค้าง รวมถึงศัตรูพืช 
และ/หรือสามารถแสดงให้เห็นบันทึกการดําเนินการต่างๆ แบบแนวต้ัง (Vertical) 
ของรุ่นสินค้า 

๓.๔ มีและแสดงให้เห็นระบบการตรวจสอบย้อนกลับกระบวนการผลิตต้ังแต่การรับวัตถุดิบ 
จนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้าย เช่น การช้ีบ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ ข้ันตอน
การตรวจสอบย้อนกลับ สามารถแสดงตัวอย่างกระบวนการเรียกคืนผลิตภัณฑ์   
(Mock recall)  
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๔. ผู้ส่งออก/โรงคัดบรรจุ ตามบัญชีรายช่ือ (Establishment List) ต้องส่งผลการควบคุมคุณภาพและ

ความปลอดภัยของสินค้าพืช(ด้านเช้ือจุลินทรีย์/สารพิษตกค้าง/ศัตรูพืช) ให้สอดคล้องกับแผนการ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าพืช ตามข้อ 2.3 และข้อ 3.3  โดยส่งผลการควบคุม
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าพืช(Self Monitoring) ให้กรมวิชาการเกษตร ทุก 3 เดือน 

๕. เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตาม ณ แปลงเกษตรกร อย่างน้อย 1 ครั้งต่อการผลิต กรณี
พบข้อมูลที่มีผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรสามารถเข้า
ตรวจสอบข้อมูลและประเมิน ณ แปลงเกษตรกรได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อทวนสอบ
กจิกรรมการควบคุมการดูแลจัดการแปลงเกษตรกรเครือข่ายของผู้ส่งออก/โรงคัดบรรจุ ตามข้อ 2 และ
พิจารณาทําการสุ่มตัวอย่างพืชวิเคราะห์เช้ือจุลินทรีย์ สารพิษตกค้าง และศัตรูพืช  

๖. เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตาม ณ โรงคัดบรรจุ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี กรณีพบข้อมูล
ที่มีผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิชาการเกษตรสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลและ
ประเมิน ณ โรงคัดบรรจไุด้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อทวนสอบระบบการควบคุมคุณภาพ
และความปลอดภัยอาหาร ตามข้อ 3 และพิจารณาทําการสุ่มตัวอย่างสินค้าพืชวิเคราะห์เช้ือจุลินทรีย์ 
สารพิษตกค้าง และศัตรูพืช  

๗. เมื่อผู้ส่งออก/โรงคัดบรรจุ ตามบัญชีรายช่ือ (Establishment List) มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีผลต่อ
คุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหารต้องแจ้งข้อมูลแก่กรมวิชาการเกษตร ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
เปลี่ยนแปลงข้อมูล 

๘. กรณีพบการแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จ กรมวิชาการเกษตรจะยกเลิกสิทธิของพืชทุกชนิดและถอนรายช่ือออก
จาก Establishment List และดําเนินการตามกฎหมาย ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


